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افحة اإلرهاب  ي في م األورو عد المتوسطي في التعاون الجزائر ات(ال .)األطر والتحد

الدكتور حكيم غريب
- أ–قسمحماضرأستاذ

اجلزائراملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
:امللخص

االسرتاتيجيات للبلدان األوروبية، ضمن - دف هذه الدراسة إىل البحث يف أطر ومشاريع الشراكة اجلزائرية 
ال األمين  ضفيت املتوسط يف بناء عالقات تعاونية أمنية يف جمال مكافحة ظاهرة اإلرهاب الدويل، خاصة يف ا
الذي أخذ اجلانب الكبري من هذه املبادرات يف إطار السياسة املتوسطية للمجموعة األوروبية اليت ترسم البعد 

ة اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية وجتارة املخدرات وكذا اجلرمية املتوسطي يف جمال التعاون األمين  من أجل جما
.املنظمة يف منطقة املتوسطة

ا يف  وملا كانت اجلزائر من أكثر مشال إفريقيا تضررا من ظاهرة اإلرهاب ، حبكم اخلربة اليت اكتسبتها خالل سنوا
غربية خاصة دول االحتاد األوريب مما مسح هلا أن مكانة ودور فعاال لدى الدول الاكتسبتمكافحة اإلرهاب، 

.تكون شريكا أساسيا يف مكافحة هذه الظاهرة، وهذا ضمن إطار ومبادرات التعاون مع الدول األوربية
األورويب يف جمال مكافحة اإلرهاب يف -دف هذه الدراسة إىل إبراز البعد املتوسطي يف إطار التعاون اجلزائري 

ت وآفة املستقبليةحماولة التعمق يف .أسباب ودوافع اليت يقوم عليها التعاون وكذا األطر والرها
ت األمنية: الكلمات املفتاحية .التعاون األمين، االحتاد األورويب، اجلزائر، مكافحة اإلرهاب، التحد

:Abstract
The goal of this search is to find projects, programs and strategies for making the Algerian –
europeen cooperation for fighting the international terrorismMediterranean states give the
importance for this subject. Algeria was leader and strategic player in this subject, its goal is
fighting terrorism and the crime, but it isn’t easy,So there is many of challenges.

:Main concept
The Mediterranean area, security cooperation, E.U, Algeria, fighting terrorism, security threats.

مقدمة
ت االقتصادية من أهم املسائل املشرتكة  بني الدول تعترب مسائل األمن والتهديدات األمنية اجلديدة، والرها

فيما بينها، وحمفزا الخنراط البلدان يف عالقات تشاركية فيما بينها نظرا ألمهية التعاون واحلوار  وأكثرها استقطا
.املنتظم حول املواضيع ذات املصاحل اجلوهرية يف جمال األمن ومكافحة اإلرهاب الدويل
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ت تعزيز احلوار والتعاون والشراكة ضمن االسرتاتيجيات  ا مع بعضها البعض، وذلك لقد  للدول يف إدارة عالقا
اجلزائري مثال على ذلك، حيث تعددت أطرها ومشاريعها - إما يف إطار ثنائي أو متعدد، إذ تعد العالقات األورو

ت األمنية احلالية مثل اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية،  وذلك نظرا لعدة أسباب رئيسية هو أن عددا من الرها
ت مشرتكة، تستدعي وانتشار أسل حة الدمار الشامل واستفحال ظاهرة اإلجرام املنظم العابر للحدود، هي حتد

ردودا فعالة ومشرتكة، وذلك من خالل مجلة من املبادرات اليت أجنزت يف هذا امليدان فضال على ذلك، ويف 
ت، وحبكم عالقات التقارب اجلغرايف بني ضفيت املتوسط، ومسا ئل األمن اإلقليمي من جهة، مواجهة هذه التحد

ت  تت أحد أهم التحد والتهديدات األمنية املباشرة لألمن واستفحال ظاهرة اإلرهاب من جهة أخرى، اليت 
لدرجة األوىل، وألن يف ظل هذا الواقع  واملصاحل الوطين على الصعيد الوطين واإلقليمي للدول األوروبية واجلزائر 

أطر تعاون أو عرف جزائري من أجل التصدي وحماربة ظاهرة اإلرهاب اليت أصبحت احلرج، كان من الضرورة بناء
. تقلق الساسة والقادة األمنني يف منطقة احلوض املتوسط، خاصة املطلة على البحر األبيض املتوسط

ا إىل التجربة وملا كانت اجلزائر من أكثر الدول املغاربية اليت واجهت ظاهرة اإلرهاب طيلة العشرية السوداء، ونظر 
اليت اكتسبتها يف جمال مكافحة هذه الظاهرة املتعددة املخاطر، فقد عملت اجلزائر جاهدة لدى املنظمات الرائدة 

الدولية واإلقليمية، من أجل إصدار قانون جيرم دفع الفدية للتنظيمات اإلرهابية مقابل حترير الرهائن، كما مست 
اعية الستئصال الظاهرة ، إضافة إىل تفعيل إسرتاتيجيتها العسكرية وتطوير سياستها امليادين االقتصادية واالجتم

جيشها ، والتكون إسرتاتيجية شاملة ومتكاملة األبعاد، فقد أصبحت اجلزائر حمل اهتمام من اجلانب الدول 
أطر شريكا فعاال يف جمال مكافحة اإلرهاب، وللوقوف على جماالت و الكربى خاصة الدول األوربية بصفتها  

:األورويب يف جمال مكافحة اإلرهاب من خالل معاجلة اإلشكالية التالية-التعاون اجلزائري
األورويب يف مكافحة اإلرهاب يف ظل تنامي التهديدات األمنية اجلديدة يف - ما هي أطر التعاون اجلزائري -

املنطقة املتوسطية؟
ديدات أمنية متس ضفيت البحر األبيض ا لتايل  إن مكافحة أي  ملتوسط يبدأ بتأمني العمق االسرتاتيجي هلا، و

.كان من الضروري على اجلزائر ودول االحتاد األورويب بناء إسرتاتيجية متكاملة وشاملة يف جمال مكافحة اإلرهاب
ت اليت تبىن عليها أدوات وآليات للحفاظ على األمن، ذلك أن  وتعترب السياسات األمنية للدفاع من أهم الرها
ا العسكرية يف مواجهة كافة التهديدات ذات الطابع األمين، إضافة إىل  ألساس بقدرا ا مرتبط  أمن الدولة وسكا
االعتماد على القدرات االقتصادية اليت يعتمد عليها اقتصاد دول ضفيت املتوسط يف جمال التعاون وتوفري وسائل 

.صادياإلنتاج وتبادل االقتصادي من أجل حتقيق النمو االقت



ISSN 2170-0796 2018سنة 09العدد 10مجلة البدر المجلد 

1143

مج اإلمنائي لألمم املتحدة أول من نظر 1994ويف هذا السياق يعد تقرير التنمية البشرية لسنة  الصادر عن الرب
ملفهوم األمن اإلنساين، وأدخله يف الدراسات األمنية من خالل معاجلة ألمناط من التهديدات اجلديدة 

ا وجتاوزاها يف إطار الدولة ألدوات العسكرية ومنهاواملستحدثة، واليت زادت حد : ويتعذر معاجلتها يف الغالب 
ريب املخدرات، اإلرهاب  اعة، األمراض، واألوبئة، اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،  انتشار الفقر وا

لرق واستغالل األطفال والنساء 1. الدويل، جتارة السالح، التجارة 

ة للمعرفة العدد 1 م العلم . 2000- 32، ص 13خدیجة عرفة دمحم األمین، مفهوم األمن اإلنساني، مجلة مفاه
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دواعي ودوافع التعاون اجلزائري األورويب يف ميدان مكافحة اإلرهاب: األولاحملور
يف قمة سرتاسبوغ  ، وكان 2009أفريل 03كيل يف - اعتمد املفهوم االسرتاتيجي اجلديد حول األمن يف أورو

م، 1999يئة األمنية اليت عرفت حتوال منذ مبثابة خطوة هامة حنو صياغة مفهوم اسرتاتيجي جديد كمراجعة للب
اليت جاءت مع هجمات احلادي عشر من سبتمرب  م، وكذا الرتكيز على احلوار املتوسطي، 2001والقضا

ت جديدة ت اجلديدة وإعادة تشكيل مبا يضمن قدرات جديدة من أجل حتد 1. وتكييفه مع التحد

صعبا جراء دة إن منطقة املتوسط تواجه امتحا األخطار اجلديدة واملتطلبات العديدة للعمليات املعقدة، وز
التهديدات مثل انتشار اإلرهاب، وطموحات املنظمات اإلرهابية الدولية، استمرار الصراعات اإلقليمية والوطنية 

والت السكانية العرقية والدينية، اعتماد العامل على الفضاء اإللكرتوين، التنافس على موارد النفط، إىل جانب التح
ريب وبيع األسلحة لبشر واملخدرات و 2.اليت قد تفاقم مشاكل املنطقة كاهلجرة غري الشرعية، واالجتار 

ملواقف ويف هذا السياق لقد حدد معاهدات ماسرتخت سقفا أدىن من  االتفاقاألورويب حول ما أصطلح عليه 
ملصاحل اخلاصة لكل دولة عضو يف االحتاد األورويب، واليت تصبح بدورها مصاحل مشرتطة املشرتكة، واليت تتعلق 

.لالحتاد األورويب وللدول املكونة له
لقد أدت الرؤية األمنية األوروبية إىل شروع مفوضية بروكسل يف وضع جمموعة من املشاريع االقتصادية وتنظيم 

الوسطى والشرقية يف إطار ثنائي ومتعدد األ طراف ضمن منظمة األمن والتعاون يف حوارات سياسية مع دول أورو
الذي كانت تقوده فرنسا اليت كانت ترى أن ترتيب األمن األورويب يغفل احلدود اجلنوبية لالحتاد لكون  أورو
من دول املغرب العريب بصفة  تصورا غري متوازن وغري كامل، خاصة وأن أمن فرنسا كان دائما مرتبطا ارتباطا وثيقا 

3.حر املتوسط بصفة عامةخاصة ومنطقة الب

لتايل هذا االهتمام ال بد أن جيسد على أرض  ألمن املتوسطي، و وترتب عن هذا الطرح إىل ربط األمن األورويب 
4.يف لشبونة1992الواقع من خالل تبين السياسة املتوسطية اجلديدة يف القمة األوروبية املنعقدة يف جوان 

بناء وتطوير قدرات دفاعية وأمنية يف ميدان االستجابة السريعة لألزمات اليت قد كما عمل االحتاد األورويب يف 
ال احليوي والعمق .تطال املناطق اليت تعد ا

1Patrick Burnot, menaces nom millitaires, penseestratehgique, Avril, 2009.
نة، الجزائر 2 اسة والقانون، دار الخلدو افحة اإلرهاب بین الس اشي، م . 33، ص 2006وفاق الع
ة، العدد 3 ة الدراسات الدول ة، جمع ة، مجلة دراسات دول .1995، أفرل 57شارة خضر، الشراكة األورومتوسط
ة، رسالة ماجستیر في العلوم 4 ات الشراكة األورومتوسط اتب، خلف ة، جامعة الجزائر، أحمد  ة والعالقات الدول اس الس

ة واإلعالم،  اس ة العلوم الس . 49-45ص .، ص2001ل
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يث قامتبتشكيل حمصاحلها اجلوهرية و نفوذها بطريقة مباشرة ، على االسرتاتيجي لدول االحتاد األوريب ، ما يؤثر 
( البحر األبيض املتوسط العاملة حتت غطاءيف ع األوروبية يللناتو، وقوة التدخل السر الفعل السريع التابعة رد قوة 
1). غرب أوروإحتاد

يورو ( جندي تسمىألف 15حوايلتضمفرنسية وأملانية واسبانية وإيطالية وبرتغالية،والتيقوات من وهي مشكلة 
بتة التشكيل وهي ) فور EUROMAR) يورمارفور(ـالتشكيل، كما مت قوات برية غري دائمة وغري 

FOR بتة إيفرنسية،واملؤلفة من قوات 1995ماي يف طالية واسبانية وهي قوة حبرية غري دائمة ولكنها 
أنشطتها وأهم،ات حلف مشال األطلسي طبقا للظروفلتعاون مع قو أووهذه القوة قد تعمل منفردة . التشكيل
مني أعمال تصاعدمواجهة  ( موجات الظرف واإلرهاب يف بعض دول البحر املتوسط ،أو فرضن السلم أو 

األوروبيني إلضافة إىل قيامها مبهمات )اإلغاثة ، وإجالء الرعا ت اإلقليمية ونقل ماالسريع يف األز التدخل، 
.التوتراجليوش إىل أماكن 

أي دولة حبجة إدارة بسيادة االكرتاثدون مهامها بتنفيذ " ورمارفور يو "يوروفور " الـاألوروبيني القوتنياضطالع إن 
، أو فرض السلم، إعادة السلم،أو التدخل بني بإجالء يتعلقسواء فيما فيها األزمة  ر،أمر متنازعةأطرافالرعا أ

. من عدم احرتام استقالل وسيادة الدول خاصة دول املغرب العريبالكثري من املخاوف
احتاد أوور(سم واملعروفةدول االحتاد األورويب أكثر اهتماما بتطوير منظومتها الدفاعية املستقلة لقد أصبحت 

الغربية إىل .1997جوان خاصة بعد معاهدة امسرتدام يف )MEV) (الغربية واليت حولت منظمة إحتاد أورو
بعد املوقف الربيطاين ، وذلك به دال الذي اتسم تاالعبعد األورويب،خاصة لالحتاد الذراع األمين والعسكري 
نشاطات هذه املنظمة مع حلف الشمال األطلسي يف يكون هناك نوع من التنسيق نالتأكيد األورويب املتواصل 

 .
ملساعي األوروبية جلعل لألمناملفهوم اجلديد اقرتن ومن هنا  سالم منطقة حوض البحر املتوسط طقة نماألورويب 

2. مين بني حكومات دول املنطقةالسياسي واألاحلوارجوالت يف املستمر االخنراطخالل من ر دائم وذلكواستقرا

األعلى للسياسة اخلارجية األوروبية املمثلقبل منواليت تناوهلا التقرير املقدم لألمنلقد حددت اإلسرتاتيجية األوروبية 
والذي ASecureeuropéenabetterworld) أفضلعامل أمنة يف أورو(، حتت عنوان" خفري سوال" 
التهديدات األمنية احملتملة لإلحتاد التقرير،حيث حدد هذا 2003لس األورويب يف ديسمرب امناقشته يف مت 

سل سنة "هو منظومة 1 دفاعي أسست أثر معاهدة برو . 1948تنسی
الكبیر، دراسة2 العري بین مشروعات الشروق األوس ي والقل بین المفهوم األورو را، أمن المتوس مقیدة جاسم دمحم ز

واقع وآفاق،  . 9ص ) 2008جامعة قسنطینة، : الجزائر(للملتقى الدولي الجزائر واألمن في المتوس
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شامل ، الصراعات لالدمار اأسلحة انتشار اإلرهاب ،التطرف الديين ، ظاهرة كل من يف  األورويب والذي حددها 
لبيئة و الدول الفاشلةالغرياملنظمة،اهلجرة اإلقليمية،اجلرمية .شرعية،األخطار احمليطة 

قاربة اإلرهاب مبمكافحة ألجلالدويل التصدي هلذه التهديدات من خالل التعاون أساليب التقرير كما حدد 
1.املتوسطاجلنوب خاصة تقوية التعاون العسكري مع دول اجلوار عرب عسكرية ، وبناء األمن اجلواري - مدنية

:وميكن استعراض هذه التهديدات من خالل النقاط التالية
:الديين والتطرف اإلرهاب الدويل /1

ميثل اإلرهاب الدويل منط من أمناط اإلرهاب اجلديد والذي ينتمي إىل اجليل الثالث يف تطور الظاهرة 
إلرهاب التاإلرهابية،وتع أكثر وقد كانت هذه املنظمة من . دويلرب منطقة البحر املتوسطمرتعا خصبا ملا يعرف 

لتطرف 2طيلة فرتة التسعيناتاملناطق تضررا من ظاهرة اإلرهاب ، وقد ارتبطت ظاهرة اإلرهاب يف هذه املنطقة 
. الديين والعداء للدول الغربية

جلزائر االهتمامإن  بالغ األمهية يف منطقة اإلسرتاتيجيال ينبع من كون هذه األخرية تتمنع مبوقعها األورويب 
ا إحدى أهم الدول العربية و طاملتوس ساحة واإلمكانيات و املوارد من حيث املاإلفريقية ومشال إفريقيا،وال كو

ا إحدى أهم الدول اليت تزود تنبيعية املطال لطاقة أو االقتصادوعة، وال كو ا األورويب  أهم األسواق ، إحدى أ
ا إحدى مناطق النف حبكم التاريخ االستعماري ، بل ألن اجلزائر متثل أحد أهم مرتكزات األمن التقليديةذو وال كو

واليت متثل العمق اإلسرتاتيجي ) متوسطية ، مغاربية ، افريقية ( مستوى عدة دوائر جيواسرتاجتية على واالستقرار 
، وهذا ما أكد  توسط والدول ملجنودور دول على ركز والتعاون األورويب والذي لألمنهلسنكيمؤمتر عليه ألورو

اجلزائر تكتسي،وعليه توسطيف منطقة حوض املاالستقراربصفة خاصة من أجل حتقيق السلم و األمن و املغاربية
لغة  3: يلالعتبارات التاليةاألمن األوروبترتيباتإطار يف أمهية 

العريبرب غعلى املنطقة بصفة عامة، ودول املباشرةاجلزائر له انعكاساته امليف إن غياب االستقرار السياسي -1
لتايل  جتاه شواطئها اجلنوبية يف حالة حدوث يجتدفق الدول األوروبية من خشيةخصوصا ، و ش من الالجئني 

حيث ،بصفة عامة يف الداخل األورويب واالستقرارعلى األمن واالقتصاد يؤثر أي توتر أو نزاع داخلي ، ما قد 
.مليون مهاجر 2وحدها حوايل فرنسا ين من اجلزائريني املقيمني يف ر اجيبلغ عدد امله

، ص ص 1 ة، مرجع ساب ات الشراكة األورومتوسط اتب، خلف . 49-45أحمد 
ي لألمن والدفاع وموقف الجزائر منها، مقال غیر منشور، 2 ، مقارة االتحاد األورو شو .2ص عبد الرفی
ة، مؤسسة األهرام 3 ة واإلستراتیج اس ز الدراسات الس ، مر ي والشرق األوس . 2001عماد جاد محرر، االتحاد األورو
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تقدرجماالت عديدة أمهها قطاع الطاقة،واليت يف اجلزائر يف دول اإلحتاد األورويب استثمارات ضخمة متتلك-2
، واليت غازوالول رت احلفاظ على حصصها الثابتة من البإلضافة إىل ذلك سعيها الدائم على . ارات ليبعشرات امل
على أقل 13.5تقدر ب  ا من الطاقة 60%على ،حيث تعتمد اسبانيا مثال تقديرمليار دوالر سنو من واردا

.%40من اجلزائر و إيطاليا 
لألفراد القادمني من اجلنوب خاصة الدول اإلفريقية-3 .تعد اجلزائر، أهم معرب للهجرة غري الشرعية إىل أورو

ستثناء قضية األدىن حلد االحتفاظعلى ر عملت اجلزائلقد من التعاون يف إطار سياسة األمن والدفاع األورويب 
ألساس هذاويرجع إطار ثنائي ،قيجمال مكافحة اإلرهاب مع تفضيل التعاون يف التعاون  : بـلعدة اعتبارك تتعلق 

1

يف مبدأ عدم التدخل األجنيب علىاليت تبنتها الدولة اجلزائرية واليت تركز مرجعيتها الفكرية اإلسرتاتيجيةالعقيدة -
على القوى األجنبية حرصا مع لزمة ملواألحالف العسكرية ااالتفاقياتفي االخنراطالشؤون الداخلية ورفض 

ا تاس العام الثالث دول وكل جتمعات ازاالحنيعدم ن تيار موهذا ما يفسره اخنراطها ضالسياسية، قاللية قرارا
.لالستعماراملناوئة

ملتكررة اليت كان مصدرها الضفة حلمالالعقيدة العسكرية واألمنية اجلزائرية يف ملتكرر التهديد العسكرارتباط-
2.الشمالية للمتوسط

عية،وذلك على إثر لقد عربت اجلزائر بصورة واضحة عن خماوفها  تشكيل القوات األوروبية الر إعالن أورو
3.أدرج حتت بند التدخل العسكري العتبارات إنسانيةاليت للغموض الذي لف اهلدف من إنشاء هذه القوات 

ا الوطنية،خاصة وأن هذه القوات جاء  يت هذا التخوف من احتمال انتهاك سياد دهور تمع تشكيلها متزامناو
4.اجلزائرفي االنتخابياجلزائر عقب توقيف املسار يف ية األوضاع األمن

يف العام لألمم املتحدة تصورها حول األمن واالستقرار لألمنياجلزائرية من خالل تقريرها احلكومة لقد قدمت 
سالم الأن إن اجلزائر تعترب :(مفهوم األمن الشامل،حيثجاء يف النص التقرير مايلي على األساس يف املتوسط واملبين 

تقوية سبيليف الثقةإجراءات بناء االقتصادية واالجتماعية،وان للتنميةشرطني مسبقني يشكالن واألمن يف املتوسط 

اعة والنشر 1 ة العصرة للط ت ، أورا والحلف األطلسي، الم ة لألمن الجزائر عاد المتوسط عبد النور بن عنتر، األ
. 216ص 2005والتوزع، 

ا، رسالة ماجستیر، 2 اسها على شمال إفرق ي وانع اسة الدفاع األورو ، س ة : الجزائر(مراد لعمار ل جامعة الجزائر، 
ة واإلعالم،  اس . 102- 103، ص ص )2011العلوم الس

، ص 3 . 126عبد النور بن عنتر، مرجع ساب
4
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إىل إجياد حلول عادلة لكل الصراعات و احرتام تستندأن املتوسط جيب منطقةيف واالستقرار السالم و األمن 
ميثاق األمم املتحدة من خالل التسوية السلمية للخالفات،وكذلك إجراءات فعلية وملموسة لنزع وأهدافمبادئ 

الدمار وأسلحة النوويةاالتفاقية املتعددة األطراف حول خطر األسلحة إىل كل دول املنطقة انضمامعرب ليح تسال
ا النووية ملراقبة الوكالة الدولية  ذا تصر اجلزائر). الذرية ةللطاقالشامل، وكنا إخضاع كل منشآ دائما على و

ت املنطقة وضرورة التعاون بني خمتلف األطرافيفالشاملة لألمن الطبيعة  الدولية ملواجهة التهديدات والتحد
ا الوطنية ديد سياد 1. املشرتكة دون التدخل يف الشؤون الداخلية للدول أو 

الغربية اليت طرحت بعد و األوربيةاألطراجلزائرية إزاء املبادرات و من خالل سع املواقفمالحظته غري أن ما ميكن 
يفلتحفظ و الرتيث تتسمملكافحة اإلرهاب ، التعاون طار إإىل غاية هذه اللحظة يف سبتمرب 11lأحداث 

و عسكري ، وتفضيلها لألطر العربية و اإلفريقية، وهذا ما ينسجم مع أمنيهلا طابع اليتذلك خاصةالتعامل معها 
.و العمق احلضاريذاجلزائري لدوائر األمن و النفو االسرتاتيجيالتصور 

ا اجلزائر لوحدها دون مساعدة ومرافقة يف امتحان صعب ملواجهة  وخالل فرتة العشرية السوداء اليت مرت 
2.ت اجلزائر أن تكتسب جتربة رائدة يف مكافحة الظاهرةاإلرهاب والتصدي، ويف ذلك استطاع

ن ظاهرة اإلرهاب مل تعد ظاهرة وطنية تعين كل دولة  ويف هذا السياق حاولت اجلزائر حتسني الدول األوروبية 
دوليا وأوروبيا، حيث رأت اجلزائر، أن  لتايل جمابتها تقتضي تعاو على حدى، بل هي ظاهرة عابرة للحدود، و

شريعات األوروبية املتعلقة حبرية التنقل وسهولة احلصول على اللجوء السياسي قد استغلت من طرف قادة الت
القاعدة اخللفية للدعم  .لإلرهاب اللوجستيكياملنظمات اإلرهابية، وكانت أورو

النوعي لقد كان هلجمات احلادي عشر من سبتمرب أحدثت حتوال نوعيا يف املوقف من اإلرهاب سبب التحول 
هذا هو أن اإلرهاب نفسه قد طرأ عليه حتول نوعي، ففي املاضي كان العمل اإلرهايب فعال عنيفا له رمزيته 

أقل، ووسائل اإلرهاب قدميا تشمل بصورة 3وداللته ، وكانت األهداف حمل الفعل اإلرهايب حمددة والضحا
ات مهمة، أما اإلرهاب اليوم فقد حولته أساسية االختطاف واحلجز وأخذ الرهائن والتهديد واغتيال شخصي

ت املتحدة األمريكية من قوة هامشية وجانبية أثناء احلرب الباردة إىل قوة  مركزية وأصبح القطب اآلخر بعد الوال
يار  النظام العاملي، هذا التحول النوعي لإلرهاب من حيث " شرعية"ولكنه خارج -االحتاد السوفيايت -ا

ي واألمن العري، شؤون ا1 ، ص )1997، أوت، 54بیروت، العدد (لشرق األوسعبد النور بن عنتر، الدفاع األورو
41 .

، ص 2 ، المرجع الساب لألمن الجزائر عد المتوس .29عبد النور بن عنتر، ال
ة الماجستیر"أمحند برقوق، 3 ة، قسم "محاضرات ألقیت على طل اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة،  س ضر  ، جامعة دمحم خ

ة،  اس . 2006/2007العلوم الس
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ا الوسائل واألهداف violenceوكذا من حيث أساليب املواجهة ميكن أن نربطه مبا أمسته ماري كالدور يف كتا
in Global Era and Old WarsOrganized New حلروب اجلديدة أو ما أمساه كوردمسان

Asymmetric .1الالمتماثلة/احلروب غري املتكافئة

إدارة العالقات الدولية، فقد أفضت إىل جعل التهديدات ، مبثابة تطور جديد يف 2001فكانت هجمات سبتمرب 
االجتاهات وغالبا ما يصعب توقعها كما األمنية متعددة ا عن تلك اليت ختتلف من حيث الشكل واملضمون أ

لنوويةلقطيب أثناء الصراعاسادت  ديدات غري حمددة ال احنسرليفسحااصلة فالفتهديداحلر كما أن ،املعامللظهور 
اإلرهاب، اهلجرة السرية مواجهتها فتهديدات من قبيل اجلرمية املنظمة، على العسكرية وحدها مل تعد قادرة قوةال

ا تتسم  دة اإلنفاق العسكرية على التسلح وتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية ذلك أ غري متعلقة أساسا بز
عتماد الوسائل لشمولية والقوة وتعتمدها مجاعات منظمة عابرة للقوميات و  ملقدور التحكم فيها  من مث مل يعد 

ا أو  عتبارها تعرف بطبيعتها غري العسكرية فهي عابرة للحدود وال تستثين أي دولة مهما كانت قو العسكرية 
سالمة الدول من مغبة الوقوع حتت فاألمن اليوم يف عامل ميوج بتغريات سريعة مل يعد مرتبطا فقط بتأمني 2موقعها 

سيطرة القوات العسكرية لدولة أجنبية فقد ُزعزع هذا املفهوم على حنو أبرز التساؤل حول مدى اطالقيته وفعاليته 
ألمن فالعدو مل يعد حمددا والتهديدات مل تعد عسكرية بطبيعتها وحىت الدول مل تعد  يف إدراك التهديدات احملدقة 

ال فنحن اليوم  ديد" عصر عالمات االستفهام"إذن نعيش هي صاحبة احلل والربط يف هذا ا أمن /حول ثنائية 
.الالأمن يف بعده العاملي: التنامي املقلق لـ"والذي يربر هذا احلكم حسبه Ken Boothبتعبري كني بوث 

كانت تعترب  ن أورو رته إىل اجلزائر  ويف هذا اإلطار لقد اعرتف الرئيس الفرنسي السابق جاك شراك خالل ز
.ل القواعد اخللفية لإلرهاب الذي كان يقتل يف اجلزائرينيلفع

حة اإلرهاب يف ضفيت البحر املتوسطاملبادرات السياسية واالقتصادية واألمنية ومعادلة مكاف: احملور الثاين
رخيية ال أن  ت الواقع أثب حني يف، اتلحق اليتدات جاملستأمامالصمود ميكنها كل جتربة تكاملية فاقدة لقاعدة 

، مثلما هو خال اإطار خاص عدم بناء صامدة رغم فتبقى. ) مؤطرةوإن مل تكن حىت (التقليدية العالقاتأن 
.اجلزائر مع إسبانيا وإيطاليا وفرنساالثنائيةالعالقات 

رة في العالقات 1 ة التراجع في استخدام القوة العس أعادت الحرب على أفغانستان والعراق النقاش من جدید حول نسب
ة . الدول

، جو 2 ه من "زف نا http://www.project.syndicate.orgentribtor/ 422: تأمین عالم أكثر أمانا، متحصل عل
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وتوجت القات اجلزائرية اإليطالية عجتسيد شراكة حقيقية، ترسخت اليفاملتوسطي الشامل اإلطارفين حني يفشل 
.عالن صداقة وحسن جوار مثلما هو احلال مع مملكة إسبانيا

حنو أكثر فأكثر تتجهاألوربية االستثمارات أن إنه من املفارقة بل اآلن، حىت جياعليه برشلونة فلم تنعكس ية ملع
1. جداضعيفامعهاحجم مبادالت أوروبعيدة يبقى مناطق

ا قلب املحني مزدوجا، ففي انتمائهاسط جيعل و تمتوقع اجلزائر مغاربيا وين غرب امل ، يسمح هلا ريرب العريب الكبغأ
وجه على جزائرية املنشأ، مبادرة حملية "خالل بالتوازي تكتال يشمل منطقة غرب املتوسط، من تبنيأن هذا املوقع 
".اخلصوص

للتكامل اواجلنوب بل إطار التقاء بني الشمال منطقة فاصلة أو منطقة غرب املتوسط اعتبارحبيث ال جيب 
.دين الدويل والعاملي ملا مينحه من جمال للتعبري للمجتمع املدينعاإلقليمي يتوسط البفالبناء اإلقليمي، 

دأن ميكن للجزائر  - اريب من جهة، واملغاريبغامل-اريبغالعملية الدميقراطية إلطالق التكامل امليف تلعب دورا ر
.كإطارين إقليميني. أخرىالغرب متوسطي من جهة 

إن إنشاء تكتل حجهوي غرب متوسطي سيمكن الدول األعضاء فيه من االنطالق يف مباشرة التعاون الفعلي 
مغروسة اجلذور، بني دول عوامل ارتباطها أكثر من اليت تفرقها، وما جناح والواقعي، كونه يرتكز على عالقات 

موعات والتكت5+ 5مبادرة  الت األخرى ألحسن دليل على ضرورة تبين الدولة اجلزائرية هلذا مقارنة مع ا
. اخليار، وملا ال املبادرة به

لبحر دول عنمجموعة هي عبارة ليت برشلونة، واإطار مسار في1995سنة 5+5جمموعة شاء إنمت فقد املوسط، غر
تم مباإلحتاد األورويب غطاء تعمل حتت  وقمع اهلجرة ظيم اهلجرة نيف املنطقة وتاألمنادية، تصلشراكة االقاسائل و
املغرب حتاد ايطاليا والربتغال ومالطا، ودول إإسبانيا وفرنسا و هي دول أوروبية الغريالشرعية

موعة أيضا إىل تطوير العالقات واالجتماعية و تسعى . س واملغرب وموريتانياوتونالكبرياخلمسوهياجلزائروليبيا هذه ا
.لمي والتكنولوجي بني أعضائهاوالثقافية والتبادل الع

موعات :لدفاع يف جماال املتوسط، حيث عقدوا على هذا غرب فاع دتلك اليت تضم وزراءطا نشاولعل أهم ا
موعة، وجيتمع أيضا على مستوى املستوى ستة لتناوب بني الدول األعضاء يف ا ستها  اجتماعات، تكون ر

1. املتوسطآخر كبار مراقيب اجليش من بلدان غرب 

ارس المتوس: الجزائر، المغرب العري1  ، معهد العالم / الرهان المتوسطي، تألیف جماعي، تحرر نور الدین عبد
عة األولى  . 121ص 2006العري، الط
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الذي أوكلت له " دفاع5+5"إضافة إىل االجتماع الدوري لقادة ومدراء الدرك أو القوات املعادلة لبلدان مبادرة 
مهمة البحث يف تعزيز األمن واالستقرار حبوض غرب املتوسط، إىل جتنيد الكفاءات املتوفرة يف جماالت 

.ميالتكنولوجيا، اإلعالم واالتصال يف خدمة األمن العمو 
، ويتمثل نشاطها يف ) 5+5(سس أيضا يف جمال الدفاع دائما منتدى لرؤساء أركان القوات البحرية ملبادرة دول 

ا يف مكافحة اهلجرة غري الشرعية والتلوث البحري  التنسيق بني الدول األعضاء يف جمال التعاون املشرتك لبحر
كافحة األنشطة غري املشروعة مثل الصيد يف املياه اإلقليمية واإلنقاذ واحملافظة على الثروات البحرية املشرتكة وم

للدول األخرى، إىل جانب التنسيق للتعاون بني هذه الدول مبا يكفل جعل حوض املتوسط حبرية أمن وسالم 
2. واستقرار خال من أسلحة الدمار الشامل وحبر للتعاون والرتابط بني شعوبه

مهيحظي لقد  لغة وأولوية قصوى موضوع مكافحة اإلرهاب  ،و الذي جمال الشراكة األمنية و السياسيةيف ة 
ئق الصادرة  عتباره أحد أخطر مصادر عن عربت عنه الو اجلديدة للحوض املتوسط بعد التهديدندوة برشلونة،

يار االحتاد 3. السوفيايتاية احلرب الباردة و ا

خاصة بعد األحداث الدامية اإلسالميةلتطرف الديين واألصولية توسط العنف واإلرهاب يف منطقة املارتبطلقد 
على تعمل إرهابية،حيث ظهرت مجاعات ) املغرب، تونس اجلزائر ، مصر ، ( اليت عرفتها دول جنوب املتوسط 

ستخدام القوة والسالح ، سرعان ما حتولت تغيري اجلماعات ضد املصاحلذهأعماهلاألنظمة السياسية يف بالدها و
املوقف األورويب خاصة دول القوس كان تدعم أنظمة علمانية ظاملة ومستبدة  لقد  األخريةهذه أنالغربية حبجة 

ظاهرة األصولية اإلسالمية، خاصة تناميمن ختوفهح حيث عرب عن واض) إسبانية،فرنساإيطاليا ، ( الالتيين
لنسبة هلذه الدول مصدرا.اليت مرتاألزمةاجلزائر و عرفتهااليت األحداث و لإلرهابا، حيث أصبحت 

. طرفتال
وجهات النظر حول مفهوم وتعريف ظاهرة اإلرهاب،غري في تباينندوة برشلونة عن يف الدول املشاركة عربت لقد 
وثيقا يتطلب تعاووهذا ما . القضاء على ظاهرة اإلرهابضرورةعلى االتفاقسبيل يف هذا مل يكن عائقا أن 

في مجال األمن، قرر وزراء دفاع الدول األعضاء في 1 ة للمتوس ة والجنو في محاولة لتفعیل التعاون بین الضفة الشمال
ة طرابلس یوم 5+5مجموعة  العاصمة اللیب ز للتدرب في مجال إزالة األلغام 2009ما17في اجتماعهم  م إنشاء مر

ز للدراسات اإلسترا ذلك مر ا و ة للدفاع في فرنساتحتضنه لیب ل اإلضافة إلى إنشاء  ة بتونس  . تیج
سون 2 وجون د" أثر العولمة في األمن القومي والعالمي"غراهام أل م في عالم یتجه نحو العولمة جوزف نا . في الح

ات، : جوناهیو تر ة العب ت . 132، ص 2002دمحم شرف الطراح الراض، م
اسات دول االتح3 ، علي الحاج، س فر ة، ف ز دراسات الوحدة العر اردة، مر عد الحرب ال ة  ي في المنطقة العر اد األورو

.204- 203ص ص 2005
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لصياغة ما أفضى إىل ضرورة اإلعداد ) االحتاد األورويب، دول جنوب املتوسط(ومنظما ودائما بني كل األطراف 
.اإلرهاب متوسطي ملكافحة األورو السلوك مدونة لقواعد 

ريب املخدرات وجتارة السالح خاصة الغريلقد مت الربط بني ظاهرة اإلرهاب ،اإلجرام املنظم ،اهلجرة  يف شرعية ،
ذه امللفات إىلالشراكة املتوسطية يف الشروع فياملنطقة الساحلية ،وهذا ما دفع املشرتكون  على تكليف خرباء 

مصاحل األمن بني مستوى الدول األعضاء بصفة دورية قصد حتديد السبل واألطر امليدانية الكفيلة بدعم التعاون ما 
1.املعلومات واملطلوبنيميدان تبادل يف رطة واالستخبارات،والقضاء خاصة والش

ضرورة توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد على إعالن برشلونة يف من النص النهائي ) 11(كما نص البند 
.اإلرهابية ومكافحته األعمال

ة من ظا هرة اإلرهاب على ضرورة مكافحة لقد عربت اجلزائر خالل الندوة وهي أكثر الدول املتوسطية معا
اإلرهاب على الصعيد اجلهوي بصفة خاصة من أجل جعل منطقة املتوسط منطقة أمن وسالم وازدهار، وهذا من 
خالل إجياد إطار للتعاون الدويل اإلقليمي املكثف ضد اإلرهاب ، مع ضرورة التمييز بني اإلرهاب وحق الشعوب 

جلرمية وتسجيلها ضمن إطار يف تقرير املصري، كما دعت اجلزائر  إىل ضرورة االتفاق على وصف ظاهرة اإلرهاب 
إلضافة إىل اإلطار األمين وذلك بتخصيص فقرة خاصة يف جمال الشراكة السياسية واألمنية  تعاوين قضائي، 

: تتضمن ما يلي
ريب املخدرات واجلرمية املنظمة- . متييز ظاهرة اإلرهاب عن 
.وهدفه وبواعثه كان شكله اإلرهاب مهما  إدانة-
وتدعمهساعد اإلرهاب الدويل تالبلدان واملنظمات اليت إدانة-
.للنشاطات اإلرهابيةطاء غكال يستعمل  حىت حتديد إجراءات حاالت حق اللجوء السياسي -
ريب األسلحة- . مكافحة 
2.الشراكة املتوسطيةإطار يف اتفاقية حول حماربة اإلرهاب إعداد مشروع تسجيل -

ا املتوسطية القيام تتوىل الدول جمال مكافحة اإلرهاب يكون عرب خطوامتلموسة في التعاونتقدير اجلزائر فإن ويف 
:وهي 

.اإلرهابية الشبكات تفككي-1

ة ، رسالة 1 ة لدول االتحاد المغري العري في إطار مشروع الشراكة األورومتوسط ات التكامل م صمارة، التحد دمحم سل
ستیر،  ة الع: الجزائر(ماج ل ة واإلعالم، جامعة الجزائر،  . 163- 160، ص ص )2001لوم األساس

ة الحقوق 2 ل ، رسالة ماجستیر،  جامعة الجزائر،  حر المتوس ة، ندوة برشلونة، هاجس األمن واالستقرار في ال قاسم ناد
70ص . 2002
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به فيها تومراقبة حركة األموال املشوجتفيفهاعات اإلرهابية ومراقبة مصادر متويلها ماألموال للجمنع مجع -2
.واخلرييةالبنوك،ومتابعة أنشطة اجلمعيات الدينيةعرب 
ئق واملنشورات املكتوبة والسمعية والبصرية التحريضية إصدارمنع-3 ألعمال على ونشر وتوزيعالو القيام 

.اجلماعات اإلرهابيةاالنتماءإىلاإلرهابية أو 
ألعمال اإلرهابية تواللإلرهاباستعمال وسائل اإلعالم ألغراض الدعاية تفادي-4 .شهري 
استعماألراضيها للتخطيط مناإلرهابية اجلماعاتحوض البحر املتوسط من أجل منع يف عمل الدول ضرورة-5

.رهابية عملياتبين أو القيام أو إدارةأو 
. لى احلمايةمن أجل احلصول عر اإلرهابيةصالعناتستعمله غطاءاالسياسي اللجوء حق ال يكون أنعلى العمل-6

: ) 91-82املواد ( خالل منيف جمال العدالة و الشؤون الداخلية إضافة إىل جماالت أخرى يف إطار الشراكة
، الوقاية و والقضائيدان القانوين يامليف الشراكة ، شخاص ألالتنقل احلر ل، دولة القانون و تتعلق بتقوية املعاهدة 

مكافحة اإلرهاب، تبييض األموال، التمييز العنصري وكره األجانب، املخدرات ، املدبر اإلجرام مكافحة 
1. واالحتيال

ا يف  مصر تونس واملغرب و كل من معاالتفاقيات اليت اعتمدت عنباقي األورو جزائريةاتفاقية الشراكة ختتلف  كو
و اإلرهابف مكافحة ملو األشخاصل قوحرية تنالداخليةف العدالة و الشؤون لم:مهافني جديدين تضمنتمل
:التالية املبادئ وذلك من . املنظمةاجلرمية 

ال يف التعاون - .املطلوبني للعدالةبادل تو القانوين القضائي و ا
.القانوناجل ترسيخ دولة مناملؤسسات اجلزائرية دعم -
. موالوجتارة املخدرات و تبييض األاجلرمية املنظمة حماربة-
الاالتكوين يف هذ، اخلربات ، التدريب و املعلوماتبادل ت، مين ألالتعاو،اإلرهابمكافحة - .ا
.ألشخاصتنقالو ضمان حرية املهاجرينو اهلجرة معاجلة قضا-

: اعتبارامتنهالعدة نتيجةاملسائلذه اجلزائر لقد انفردت 
ا العشرية اليت - ا اجلزائر مرت  ا خسائر من وما كلفها اإلرهابضد يف حر بشرية ومادية ضخمة وانعكاسا

.االجتماعي األمين و ،االقتصادي االستقرار السياسي ،على 

ي في الجز 1 ة االتحاد األورو ة في الموقع اإللكتروني للمفوض ائرأنظر الشراكة الجزائرة األورو
http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index.fr.htm
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، أغلبهم يف فرنسا وما يصاحب هذا الوجود من ن ممليون مهاجر 3وجود ماال يقل عن- ورو أصل جزائري 
لغة األمهية 1.انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 

تغاضت عنه األورويباالحتاد إعالن برشلونة، إال أن دولفي أدرجتو الوقاية منه اإلرهابة مكافحة قضيأنرغم 
الرغم من  اليت كانت عن طريق التسهيالت اإلرهابيةمسؤوليةشبه كاملة يف دعم الشبكات أن هلادرك تكانت أ

اليت كان إلعالميةإلىاالمتيازاإلضافةالسياسي وحرية التحرك،و مجع الدعم و التربعات املالية كاللجوء تقدمها 
. األوروبيةضيااألر على وقيادات هذه الشبكات أعضاءايتمتع 

طابع ذاتهذه الظاهرة مؤمتر برشلونة حبجة أنر ااطداخل مع الدول املتضررة اإلرهابملف تناقش أورووظلت 
صياغة موقف موحد اجتاه أجلموحدةمن أمنيةميلك سياسة األورويب ال االحتاد وان حمليا ،وجيب معاجلتها حملي
.لظاهرةاهذه 
يف و االستقرار األمند اليتاجلديدة باعتبارهأحد املخاطر اإلرهابضرورة مناقشة ملف على صرت أاجلزائر أنغري 

عتبار املتوسط تطال العواصم أصبحتاليت التفجرياتظاهره عابرة للحدود ، وبعد اإلرهابظاهره أن،
ا على 11أحداثا ذوك) مدريد، لندن،ريس (األوروبية الدويل بدأ املوقف األمنسبتمرب وانعكاسا
.اإلرهابملف ظاهرة مناقشة اجتاه ضرورة يتغرياألوروبي

اتفاقية الشراكة مفاوضاتمن طاولة اإلرهابملف بعاد اجلزائريطالب االحتاد األورويبوبعدما كان 
2. 2001سبتمرب11أحداثخاصة بعد الثنائيةاالتفاقية طار إإيل معاجلة املوضوع يف دعاها االورومتوسطية، 

خر دول اجلنوب جيعل من اإلرهاب  لتطور التكنولوجي خاصة يف جمال االتصال والشبكات و إن استئثار أورو
لتايل ال جيب مراقبة . األنرتنت أداة فعالة لتجنيد وتعبئة اهلجمات اإلرهابية اليت تستثريها القاعدةاإللكرتوين عرب و

املواقع اإللكرتونية اليت تستخدمها القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وحسب، بل أيضا قطع دابرها من خالل 
.متكني اجلزائر من هذه التكنولوجيا

ا يف جمال تبادل املعلومات إن منظمات األمن الوطنية واإلقليمية ال زالت يف حاجة إىل حتسني تطوير قدرا
والبحث والتحري، ما يتطلب تعزيز التعاون يف جماالت التدريب وتبادل املعلومات بني خمتلف األجهزة األمنية، 

موعات اإلرهابية .خاصة فيما تعلق بشبكات دعم ا

توراه، جامعة الجزائر، 1 ي تجاه دول المغرب العري، رسالة د ة االتحاد األورو ، ص 2007دمحم األمین لعجال، إستراتیج
176-179 .

، ص ص 2 ة قاسم، مرجع ساب .121- 120ناد
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، أغلبهم يف فرنسا وما يصاحب هذا الوجود من ن ممليون مهاجر 3وجود ماال يقل عن- ورو أصل جزائري 
لغة األمهية 1.انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 

تغاضت عنه األورويباالحتاد إعالن برشلونة، إال أن دولفي أدرجتو الوقاية منه اإلرهابة مكافحة قضيأنرغم 
الرغم من  اليت كانت عن طريق التسهيالت اإلرهابيةمسؤوليةشبه كاملة يف دعم الشبكات أن هلادرك تكانت أ

اليت كان إلعالميةإلىاالمتيازاإلضافةالسياسي وحرية التحرك،و مجع الدعم و التربعات املالية كاللجوء تقدمها 
. األوروبيةضيااألر على وقيادات هذه الشبكات أعضاءايتمتع 

طابع ذاتهذه الظاهرة مؤمتر برشلونة حبجة أنر ااطداخل مع الدول املتضررة اإلرهابملف تناقش أورووظلت 
صياغة موقف موحد اجتاه أجلموحدةمن أمنيةميلك سياسة األورويب ال االحتاد وان حمليا ،وجيب معاجلتها حملي
.لظاهرةاهذه 
يف و االستقرار األمند اليتاجلديدة باعتبارهأحد املخاطر اإلرهابضرورة مناقشة ملف على صرت أاجلزائر أنغري 

عتبار املتوسط تطال العواصم أصبحتاليت التفجرياتظاهره عابرة للحدود ، وبعد اإلرهابظاهره أن،
ا على 11أحداثا ذوك) مدريد، لندن،ريس (األوروبية الدويل بدأ املوقف األمنسبتمرب وانعكاسا
.اإلرهابملف ظاهرة مناقشة اجتاه ضرورة يتغرياألوروبي

اتفاقية الشراكة مفاوضاتمن طاولة اإلرهابملف بعاد اجلزائريطالب االحتاد األورويبوبعدما كان 
2. 2001سبتمرب11أحداثخاصة بعد الثنائيةاالتفاقية طار إإيل معاجلة املوضوع يف دعاها االورومتوسطية، 

خر دول اجلنوب جيعل من اإلرهاب  لتطور التكنولوجي خاصة يف جمال االتصال والشبكات و إن استئثار أورو
لتايل ال جيب مراقبة . األنرتنت أداة فعالة لتجنيد وتعبئة اهلجمات اإلرهابية اليت تستثريها القاعدةاإللكرتوين عرب و

املواقع اإللكرتونية اليت تستخدمها القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وحسب، بل أيضا قطع دابرها من خالل 
.متكني اجلزائر من هذه التكنولوجيا

ا يف جمال تبادل املعلومات إن منظمات األمن الوطنية واإلقليمية ال زالت يف حاجة إىل حتسني تطوير قدرا
والبحث والتحري، ما يتطلب تعزيز التعاون يف جماالت التدريب وتبادل املعلومات بني خمتلف األجهزة األمنية، 

موعات اإلرهابية .خاصة فيما تعلق بشبكات دعم ا

توراه، جامعة الجزائر، 1 ي تجاه دول المغرب العري، رسالة د ة االتحاد األورو ، ص 2007دمحم األمین لعجال، إستراتیج
176-179 .

، ص ص 2 ة قاسم، مرجع ساب .121- 120ناد
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، أغلبهم يف فرنسا وما يصاحب هذا الوجود من ن ممليون مهاجر 3وجود ماال يقل عن- ورو أصل جزائري 
لغة األمهية 1.انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 

تغاضت عنه األورويباالحتاد إعالن برشلونة، إال أن دولفي أدرجتو الوقاية منه اإلرهابة مكافحة قضيأنرغم 
الرغم من  اليت كانت عن طريق التسهيالت اإلرهابيةمسؤوليةشبه كاملة يف دعم الشبكات أن هلادرك تكانت أ

اليت كان إلعالميةإلىاالمتيازاإلضافةالسياسي وحرية التحرك،و مجع الدعم و التربعات املالية كاللجوء تقدمها 
. األوروبيةضيااألر على وقيادات هذه الشبكات أعضاءايتمتع 

طابع ذاتهذه الظاهرة مؤمتر برشلونة حبجة أنر ااطداخل مع الدول املتضررة اإلرهابملف تناقش أورووظلت 
صياغة موقف موحد اجتاه أجلموحدةمن أمنيةميلك سياسة األورويب ال االحتاد وان حمليا ،وجيب معاجلتها حملي
.لظاهرةاهذه 
يف و االستقرار األمند اليتاجلديدة باعتبارهأحد املخاطر اإلرهابضرورة مناقشة ملف على صرت أاجلزائر أنغري 

عتبار املتوسط تطال العواصم أصبحتاليت التفجرياتظاهره عابرة للحدود ، وبعد اإلرهابظاهره أن،
ا على 11أحداثا ذوك) مدريد، لندن،ريس (األوروبية الدويل بدأ املوقف األمنسبتمرب وانعكاسا
.اإلرهابملف ظاهرة مناقشة اجتاه ضرورة يتغرياألوروبي

اتفاقية الشراكة مفاوضاتمن طاولة اإلرهابملف بعاد اجلزائريطالب االحتاد األورويبوبعدما كان 
2. 2001سبتمرب11أحداثخاصة بعد الثنائيةاالتفاقية طار إإيل معاجلة املوضوع يف دعاها االورومتوسطية، 

خر دول اجلنوب جيعل من اإلرهاب  لتطور التكنولوجي خاصة يف جمال االتصال والشبكات و إن استئثار أورو
لتايل ال جيب مراقبة . األنرتنت أداة فعالة لتجنيد وتعبئة اهلجمات اإلرهابية اليت تستثريها القاعدةاإللكرتوين عرب و

املواقع اإللكرتونية اليت تستخدمها القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وحسب، بل أيضا قطع دابرها من خالل 
.متكني اجلزائر من هذه التكنولوجيا

ا يف جمال تبادل املعلومات إن منظمات األمن الوطنية واإلقليمية ال زالت يف حاجة إىل حتسني تطوير قدرا
والبحث والتحري، ما يتطلب تعزيز التعاون يف جماالت التدريب وتبادل املعلومات بني خمتلف األجهزة األمنية، 

موعات اإلرهابية .خاصة فيما تعلق بشبكات دعم ا

توراه، جامعة الجزائر، 1 ي تجاه دول المغرب العري، رسالة د ة االتحاد األورو ، ص 2007دمحم األمین لعجال، إستراتیج
176-179 .

، ص ص 2 ة قاسم، مرجع ساب .121- 120ناد
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لتدخل السريع هلا صالحيات التعامل مع خمتلف احلوادث ذات الصلة غياب قوات أمنية إقليمية مشرتكة ل
1. ألعمال اإلرهابية

:اخلامتة
ديد متنامي ويف تصاعد مستمر، خاصة يف ظل تزايد العمليات اإلرهابية،  أثبت الواقع العملي أن اإلرهاب هو 
ر وتداعيات خطرية على السالم واألمن الدوليني ومن خسائر فادحة يف األرواح  وما ينجم عنها من آ

برام شاملة من خالل التأكيد علىواملمتلكات، جيب إدانته والتصدي له بصورة  فكرة التعاون الدويل، وذلك 
العديد من االتفاقيات الدولية اليت ترمي إىل مكافحة األعمال اإلرهابية بكافة صورها وأشكاهلا، وتلتزم الدول 
املوقعة عليها بتسيلم مرتكيب هذه األعمال وتقدميهم للمحاكمة، فاإلرهاب ليس له دين وال جنس أو حدود 

رائم اإلرهابية ظهرت احلاجة امللحة إىل تكاثف اجلهود وصور التعاون على الصعيد اجلزائري جغرافية، فإزاء تزايد اجل
األورويب خاصة يف ظل وجود إرادة قوية لتعميق الشراكة يف إطار سياسة اجلوار، وخلق مناخا مناسبا للتعاون -

.ة اجلديدةيكون اهلدف منه تعزيز ومحاية األمن املتوسطي من املخاطر والتهديدات األمني

ارنجي للدراسات 1 ز  أم تهدید عالمي، مر جزائر تحد الد المغرب اإلسالمي الجزائر ار فیلیو، القاعد في  جان ب
http://www.carnegie-mex.org/2009: على الرا: الشرق األوس
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دف  وقد عرف هذا التعاون حتديد منطقة مشرتكة للسالم واالستقرار عرب تعزيز احلوار السياسي واألمين واليت 
.واستقرار يف حوض البحر املتوسط، خاصة أن السالم واالستقرار يف املنطقة مكسب مشرتكخللق منطقة سالم 

تنمية دولة القانون والدميقراطية يف ظل حرية كل طرف يف يتعهدون على تشجيعه وتوطيده بكل الوسائل املتاحة،
ت األساسية، إضافة إىل املمارسة  اختيار جهازه السياسي االقتصادي والعديل مث احرتام حقوق اإلنسان واحلر

دم ومكافحة التعصب والتمييز ومت الرتكيز على مبدأ عتشجيع التسامحالفعلية واملشروعة هلذه احلقوق بدون متييز، 
التدخل املباشر أو غري املباشر يف شؤون شريك آخر، كذلك احرتام حدود ووحدة كل شريكمن الشركاء والتأكيد 
على ضرورة التخلي عن التهديد واستخدام القوة ضد وحدة األراضي أو االستقالل السياسي لشريك آخر، 

.وخاصة املخدراتواملسامهة يف التعاون من أجل الوقاية من اإلرهاب واجلرائم املنظمة 
يسعى أيضا اإلعالن إىل العمل على عدم انتشار األسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية وعدم التسلح بقدرات 
ا تنمية عالقات حسن اجلوار، وأخريا  عسكرية تتعدى احلاجات املشروعة للدفاع، تنمية الظروف اليت من شأ

وضع عقد السالم واالستقرار مع ترسيخ مبادئ الدميقراطية " سطدراسة وسائل ضمان استقرار منطقة البحر املتو 
. واحرتام حقوق اإلنسان

دد ضفيت املتوسط  تت  ت اإلقليمية اليت تتمثل يف جمموعة املخاطر والتهديدات األمنية اليت  وأخريا هناك التحد
، و  .تصاعد التطرف يف دول أورومع استمرار تدفق  املهاجرين غري الشرعيني من مشال إفريقيا إىل أورو

ومن خالل هذه الدراسة جند أن البعد املتوسطي يف العالقات اجلزائري األوروبية يف جمال مكافحة اإلرهاب حيتاج 
فقط،  ألن أمن اجلزائر من أمن دول اجلوار والعكس  إىل إعادة النظر يف املسائل املشرتكة وتعديل قضية أمن أورو

عاد على املعطى املنفعي واملصلحي على حساب أي شيء آخر، وهذا يظهر للعيان من صحيح هلذا جيب االبت
متكافئ بني أطراف لصاحل الدول األوروبية وهلذا ال بد من تعاون متبادل خيدم قضاخالل ميزان القوى الغري 

عديد من صور الشراكة شعوب املنطقة يف ظل احلد من انتشار ظاهرة اإلرهاب والتطرف الديين، وإعادة النظر يف ال
املطروحة يف إطار األمن اإلقليمي املشرتك بعيدا عن املصاحل الذاتية وتكثيف اجلهود الدولية واإلقليمية يف مكافحة 

.والتصدي لظاهرة اإلرهاب بطريقة أكثر فعالية وتعاون أمين متبادل


